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<p style="text-align: justify;" /><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/adamescu_otelul.jpg" alt="Dan Grigore Adamescu nu se simte foarte bine
zilele acestea" width="430" />Patronul O?elului, Dan Grigore Adamescu, a fost re?inut azi
pentru 24 de ore ?i ar mai putea sta �carcerat alte 29 de zile la cererea procurorilor. El este
pus � fa?a unei acuza?ii de dare de mit? pentru solu?ionarea favorabil? a insolven?elor
firmelor sale. R?m�e de v?zut ce �seamn? acest lucru pentru viitorul echipei noastre...  <br
/>Omul de afaceri Dan Adamescu a fost adus ast?zi, cu o dub?, la DNA, fiind escortat de
trupele speciale, dup? ce pe numele s?u a fost emis un mandat de aducere, pentru a fi audiat �
dosarul � care este acuzat c? le-ar fi dat mit? 20.000 de euro judec?torilor Ion Stanciu ?i Elena
Roven?a.<br />Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX c? Dan Adamescu a fost adus la
Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie pentru c? a �c?lcat obliga?iile stabilite � cadrul m?surii
controlului judiciar. Omul de afaceri Dan Grigore Adamescu este urm?rit penal pentru dou?
infrac?iuni de dare de mit?. Adamescu a fost � 22 mai la DNA, pentru a-i fi aduse la cuno?tin??
calitatea procesual? de suspect ?i acuza?iile. � aceea?i zi, procurorii au f?cut� perchezi?ii la
locuin?a lui Dan Adamescu ?i la firmele de?inute de acesta, � dosarul � care judec?torii
Mircea Moldovan, Ion Stanciu, Elena Roven?a ?i Ciprian Sorin Viziru, to?i de la Tribunalul
Bucure?ti - Sec?ia a VII-a civil?, sunt acuza?i c? ar fi luat mit? pentru interven?ii � dosare de
insolven??, printre care ?i cazul insolven?ei O?elului.<br />Potrivit procurorilor, Dan Adamescu
ar fi dat mit? 20.000 de euro judec?torilor Ion Stanciu ?i Elena Roven?a, pentru ca ace?tia s?
dispun? � dosare de insolven?? solu?ii favorabile unor firme la care omul de afaceri este
ac?ionar.</p>
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